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Mentres a humanidade está ocupada 
inxectando carbono na atmosfera, os océanos 
están ocupados absorbéndoo. O dióxido de 
carbono é solúbel na auga de mar e por aí pode 
entrar en organismos vivos.  O fitoplancto, 
plantas mariñas microscópicas, viven preto da 
superficie do océano e incorporan carbono ás 
súas células mediante a fotosíntese.  Ao final, 
debido a procesos da cadea alimentaria ou á 
morte, parte deste carbono afúndese ata o 
fondo dos océanos e acumúlase na auga do 
mar e nos sedimentos do fondo mariño.  Deste 
xeito, os océanos actúan coma un almacén 
de carbono de vital importancia, dado que 
reducen considerablemente o ritmo do cambio 
climático. 

Este efecto coñécese como «bombeo 
biolóxico».  «O bombeo biolóxico e a 
transferencia vertical de materia orgánica 
derivada da fotosíntese dende a superficie 
mariña ata o fondo dos océanos», di o 
profesor universitario Katsumi Matsumoto da 
Universidade de Minesota.  «Isto significa que 
o dióxido de carbono da atmosfera chega ata 
augas profundas e queda aí capturado durante 
séculos ou incluso máis tempo.  Canto máis 
potente é o bombeo biolóxico, máis se refresca 
o clima global debido a que hai menos dióxido 

de carbono na atmosfera».

Porén, o ritmo ao que isto sucede está 
parcialmente determinado polas comunidades 
de fitoplancto que forman parte deste proceso.  
Dependendo das condicións medioambientais, 
estas comunidades de fitoplancto poden 
variar considerablemente, o que fai que a súa 
función no ciclo global do carbono oceánico 
se vexa afectada.  Katsumi traballa no campo 
da bioxeoquímica oceánica e utiliza modelos 
informáticos para predicir o crecemento destes 
organismos microscópicos e a súa influenza no 
ciclo do carbono a escala global. 

FITOPLANCTO
«Todas as formas de vida crecen facendo uso 
dos mesmos ingredientes elementais básicos 
que inclúen o carbono (C), o nitróxeno (N) 
e o fósforo (P)», di Katsumi. «O carbono é o 
elemento básico das células, o nitróxeno é o 
compoñente principal das proteínas e o fósforo 
é esencial para os ácidos nucleicos como o 
ADN».  Katsumi estuda a relación de Redfield 
(relación C:N:P) no fitoplancto, é dicir, como 
e por que as proporcións destes tres elementos 
varían nestes organismos. 

Este traballo implica cuestionar un precedente 

FALEMOS COMO UN 
BIOXEOQUÍMICO 
MARIÑO 
BOMBEO BIOLÓXICO:  proceso 
mediante o cal os océanos, impulsados 
bioloxicamente, capturan e reteñen o 
carbono da atmosfera. 

CICLO DO CARBONO:  conxunto 
de procesos nos que os compoñentes do 
carbono se transforman dunha forma a outra. 
Estes son: a fotosíntese, a respiración, a 
descomposición e a combustión.
RETENCIÓN DE CARBONO: proceso 
de capturar e almacenar dióxido de carbono 
da atmosfera.

FOTOSÍNTESE: proceso químico no que as 
plantas converten dióxido de carbono, auga e 
luz en moléculas orgánicas. 

FITOPLANCTO: plantas mariñas 
microscópicas que viven nas augas da 
superficie oceánica.

TAXONOMÍA:  sistema de clasificación de 
organismos.

OS OCÉANOS TEÑEN UNHA CAPACIDADE INCRIBLE PARA RETER CARBONO.  

LEVAN ABSORBENDO UN TERZO DAS EMISIÓNS DA HUMANIDADE DURANTE 

OS ÚLTIMOS DOUS SÉCULOS E, EN DEFINITIVA, VAN ABSORBER GRAN PARTE 

DAS NOSAS EMISIÓNS FUTURAS.  AS COMUNIDADES DE FITOPLANCTO TEÑEN 

UNHA FUNCIÓN ESENCIAL NO CICLO DO CARBONO OCEÁNICO, PORQUE 

GRAZAS A ELAS O CARBONO ELIMÍNASE DA ATMOSFERA E TRANSFÍRESE ÁS 

PROFUNDIDADES DOS OCÉANOS, ONDE SE ALMACENA POR MOITO TEMPO.  

O PROFESOR UNIVERSITARIO KATSUMI MATSUMOTO DA UNIVERSIDADE DE 

MINESOTA, NOS ESTADOS UNIDOS, UTILIZA MODELOS INFORMÁTICOS PARA 

COMPRENDER ESTE PROCESO E O QUE ISTO SIGNIFICA PARA O CAMBIO 

CLIMÁTICO GLOBAL

O SISTEMA DE ALMACENAMENTO 

DOS OCÉANOS: A INFLUENZA DO 

PLANCTO NO CAMBIO CLIMÁTICO 

sinhyu - stock.adobe.com



PROFESOR UNIVERSITARIO 
KATSUMI MATSUMOTO  

Departamento de Ciencias da Terra 
e Medioambientais, Universidade de 

Minesota, Estados Unidos  

Bioxeoquímica oceánica 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

Mostrando como a relación 
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PATROCINADOR

máis importante: isto quere dicir que é menos 
probable que os nutrientes que están nas capas 
máis profundas suban á superficie, polo que 
hai menos nitróxeno e fósforo dispoñible no 
entorno do fitoplancto.  Tomando unicamente 
en consideración a relación de Redfield, 
suponse que isto debilitaría considerablemente 
o bombeo biolóxico, porque se non hai 
nitróxeno e fósforo dispoñibles, o fitoplancto 
non pode capturar carbono. 

Sen embargo, as investigacións de Katsumi 
revelan que isto podería compensarse 
parcialmente cos outros factores que teñen 
influenza na relación C:N:P.  «Os baixos 
niveles de nutrientes elevan a relación C:N:P 
nas células, o que significa que capturan 
proporcionalmente máis carbono que nitróxeno 
ou fósforo», di Katsumi.  «Ao mesmo tempo, 
unha redución nos nutrientes e un aumento 
da temperatura favorecen as comunidades de 
especies de fitoplancto ricas en carbono, como 
as cianobacterias».  Estas respostas psicolóxicas 
e taxonómicas tradúcense en que, aínda que 
é certo que o bombeo biolóxico vaise debilitar 
considerablemente para finais de século, é 
posíbel que se debilite un 30% menos do que 
se esperaba antes de ter esta información, nun 
escenario de quecemento futuro estándar.

histórico.  «Fai case un século, Alfred Redfield 
observou que a relación C:N:P no plancto 
mariño era estable e moi similar á relación 
C:N:P da auga do mar. Esta observación 
coñeceuse como a relación de Redfield, e 
trátase dun piar fundamental na oceanografía 
biolóxica e química», di Katsumi.  «Sen 
embargo, traballos recentes demostran que 
esta relación C:N:P no plancto pode variar 
considerablemente.  O obxectivo do meu 
proxecto é atopar un modo de incorporar esta 
variabilidade nos modelos oceánicos e utilizar 
estes modelos para explorar os impactos destas 
variacións no ciclo global do carbono oceánico 
e no clima global». 

INFLUENZAS NA RELACIÓN C:N:P
«En términos xerais, a forza do bombeo 
biolóxico está a miúdo limitada pola 
dispoñibilidade de nutrientes», di Katsumi.  
«Igual que as plantas do xardín crecen máis 
cando son fertilizadas con nitróxeno e fósforo, 
o mesmo ocorre co fitoplancto mariño».  Sen 
embargo, as investigacións revelan que esta 
explicación é demasiado simplista porque 
asume que a relación C:N:P permanece 
constante e segue a idea da relación de 
Redfield.  Porén, como ocorre a miúdo, a vida 
real é moito máis complicada. 

«A miña investigación identifica tres factores 
xerais que determinan a relación C:N:P no 
fitoplancto a distintas escalas», di Katsumi.  
«Para as células individuais, a relación C:N:P 
ven determinada pola dispoñibilidade de 
nitróxeno e fósforo, a temperatura e o nivel de 
luz.  Por exemplo, cando a cantidade de fósforo 
na auga mariña que teñen ao redor é limitada, 
as células compensarano pasando a ser ricas 
en carbono, utilizando o fósforo de xeito máis 
moderado.  Porén, a situación complícase 
porque as diferentes especies de fitoplancto 
non responden igual a estes factores 
medioambientais.  «Polo tanto, a taxonomía 
é o segundo factor xeral que afecta á relación 
C:N:P.  Por exemplo, as cianobacterias son 
un tipo de fitoplancto especialmente rico 
en carbono, polo que nas comunidades con 
dominio destas especies a relación C:N:P será 
máis elevada». Os efectos que estas diversas 
especies teñen no bombeo biolóxico global 
depende da súa presenza polo mundo. Por 
exemplo, os lugares cunha alta «produtividade» 
(gran presenza de fitoplancto) aportarán unha 
maior contribución á produción global que as 

zonas con baixa produtividade. «Polo tanto, os 
tres controis son psicolóxico, taxonómico e de 
produtividade», conclúe Katsumi. 

INCLUÍNDO A RELACIÓN EN 
MODELOS
«Os modelos numéricos dos océanos son 
representacións matemáticas de como 
funcionan os océanos reais», di Katsumi.  «Por 
exemplo, os ventos empurran a superficie das 
augas dos océanos e crean correntes mariñas. 
Polo tanto, existen ecuacións que expresan esa 
relación entre o vento e as correntes».
 Xeralmente, é máis sinxelo facer modelos 
dos procesos físicos e químicos, porque as 
«leis» fundamentais que establecen como 
funcionan estes procesos enténdense 
mellor.  Sen embargo, os procesos biolóxicos 
(como a produtividade do fitoplancto) 
son máis complexos e poden acabar sendo 
representados en modelos demasiado 
simplistas.  Katsumi traballa para que iso 
cambie.  «Moitas ecuacións de procesos 
biolóxicos están baseadas en observacións», 
di.  «Eu estudo os resultados de investigacións 
de observación da bioxeoquímica oceánica e 
intento sintetizalos en ecuacións simples, que 
despois incorporo aos meus modelos». 

Na actualidade, a relación de Redfield 
utilízase amplamente para facer modelos 
do comportamento dos océanos como 
o ciclo do carbono. Sen embargo, tal e 
como se demostrou, esta non sempre é 
unha representación precisa.  Agora, os 
oceanógrafos poden incorporar os modelos 
de Katsumi aos seus propios modelos para 
proporcionar unha imaxe dos océanos globais 
máis fiel á vida real.  «O meu traballo permite 
que os científicos calculen como varía a 
relación C:N:P no fitoplancto dependendo 
de diferentes condicións medioambientais», 
di Katsumi.  «Isto, á súa vez, pode dar lugar a 
modelos máis precisos para calcular como eran 
os climas nun pasado distante e as respostas 
dos océanos aos cambios climáticos actuais e 
futuros». 
DESCUBRIMENTOS
O quecemento global actual ten como 
consecuencia un efecto nos océanos que se 
coñece como estratificación térmica, que 
significa que as «capas» de agua que hai a 
distintos niveis de profundidade estanse 
mesturando menos que antes.  O que é aínda 



EXPLORA OPCIÓNS DE 
CARREIRA NO ÁMBITO DA 

BIOXEOQUÍMICA OCEÁNICA 

•   Hai moitos organismos que poden axudar aos estudantes 
que queiran estudar Oceanografía ou outros cursos 

relacionados.  Nos Estados Unidos, o programa Sea Grant da 
Administración Nacional Oceánica e Atmosférica (NOAA 
polas súas siglas en inglés) brinda apoio aos estudantes que 

queiran facer unha carreira no ámbito da oceanografía, 
proporcionando becas e prácticas (seagrant.noaa.gov).

•  O Departamento de Ciencias da Terra e Medioambientais 
da Universidade de Minesota, onde traballa Katsumi, ofrece 
programas periódicos de divulgación pública (cse.umn.edu/

esci/initiatives). Katsumi organiza talleres con institutos 
locais a maioría dos veráns, dá conferencias públicas e acolle a 
universitarios no seu grupo de investigación para colaborar en 

«miniproxectos».  

•  Katsumi di que unha carreira en bioxeoquímica oceánica 
xeralmente ten lugar no ámbito académico ou na 

investigación gobernamental.  Segundo a empresa PayScale, 
o salario medio dun oceanográfico nos Estados Unidos é de 

aproximadamente 70.000 dólares americanos. 

CONSELLOS PRINCIPAIS DE 
KATSUMI

01   Busca alguén que che inspire e que sexa un bo exemplo para ti. 

02    Estar comprometido a nivel académico e ter un interese 
activo por temas medioambientais constitúen unha 
preparación sólida para unha carreira en oceanografía. 

03   Mantén un equilibrio saudable entre a vida profesional e a 
persoal.  Isto é de vital importancia para calquera éxito durable na 
vida.

ITINERARIO DENDE A ETAPA 
ESCOLAR ATA A BIOXEOQUÍMICA 

OCEÁNICA
Dada a natureza interdisciplinaria da bioxeoquímica oceánica, Katsumi 
recomenda que te familiarices cos aspectos fundamentais no ámbito 

STEM:  Física, Química, Bioloxía e Matemáticas.  Na universidade, os 
cursos en materia de Oceanografía, Xeoquímica o Ciencias da Terra 

poden ser realmente útiles, aínda que hai outros moitos graos científicos 
que tamén poderían proporcionar a formación necesaria. 

Katsumi proporciona máis información sobre a 
súa área de investigación e a súa carreira. 

QUE É A BIOXEOQUÍMICA 
OCEÁNICA?
 A oceanografía, o estudo dos océanos, é un 
campo moi amplo e interdisciplinario.  Inclúe a 
física (correntes oceánicas, contido térmico), a 
química (concentracións elementais e isótopos 
na auga do mar), a bioloxía (produción biolóxica, 
respiración microbiana) e a xeoloxía (aporte 
dos ríos, sedimentación).  A bioxeoquímica 
oceánica é unha disciplina incluída dentro da 
oceanografía que está relacionada cos ciclos de 
elementos importantes en escalas temporais 
que van dende días ata milenios.  Estes ciclos 
inclúen procesos físicos, químicos e biolóxicos. 
De aí a súa natureza interdisciplinaria. 

QUE IMPLICA A SÚA CARREIRA 
COMO INVESTIGADOR? 
Como oceanográfico químico computacional, 
realizo investigacións nun amplo abanico de 
temas relacionados de modo xeral co ciclo 
global do carbono oceánico e en como isto 
está relacionado co sistema global do carbono.  
Os océanos teñen una gran influenza no 

dióxido de carbono da atmosfera, que é un dos 
causantes principais do cambio climático.  A 
miña investigación baséase en comprender 
cuantitativamente os principais impulsores 
do ciclo global do carbono oceánico en climas 
pasados, presentes e futuros. 

QUE LLE RESULTA GRATIFICANTE DO 
SEU TRABALLO?
A bioxeoquímica oceánica é de gran relevancia 
para o cambio climático global.  Os océanos 
absorben, e seguirano facendo, gran parte 
do dióxido de carbono que se libera cando se 
queiman combustibles fósiles.  A investigación 
en campos como o fitoplancto mariño e o 
bombeo biolóxico é crucial para comprender 
como funciona o ciclo global do carbono e en 
que afecta isto aos efectos no cambio climático 
a nivel mundial. 

QUE SERÁ O PRÓXIMO NO QUE 
TRABALLARÁ?
Teño dúas direccións futuras en mente.  En 
primeiro lugar, quero utilizar os datos por 
satélite para cuantificar de modo remoto 
as relacións C:N:P no fitoplancto.  Isto 
complementaría o meu traballo teórico de 

modelización con información do mundo 
real.  En segundo lugar, quero ampliar o meu 
traballo teórico sobre fitoplancto e incorporar 
o zooplancto.  Estes animais microscópicos 
comen fitoplancto e móvense verticalmente 
polas augas dos océanos, polo que son unha 
parte importante do bombeo biolóxico e é 
probable que modifiquen a relación C:N:P no 
fitoplancto dado que a biomasa de fitoplancto 
afúndese. 

QUE CUESTIÓNS TERÁ QUE 
AFRONTAR A NOVA XERACIÓN DE 
BIOXEOQUÍMICOS OCEÁNICOS?
É preciso descompoñer estes procesos 
biolóxicos en mecanismos que se poidan 
cuantificar para poder crear modelos precisos, 
pero isto é moito máis difícil na bioloxía que 
na química e na física.  É esencial descubrir as 
ecuacións que hai tras estes procesos.  Outro 
desafío para a próxima xeración é como 
procesar as enormes cantidades de datos que 
recopilan os sensores remotos como os satélites 
ou as balizas autónomas.  Estes conxuntos de 
datos serán cruciais para o noso entendemento, 
pero soamente se lles podemos dar sentido dun 
xeito eficaz.

SOBRE A BIOXEOQUÍMICA OCEÁNICA
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O profesor universitario Katsumi Matsumoto 
accede en remoto a instalacións de 

supercomputación para facer modelos de 
bioxeoquímica oceánica global. 

Concentración de clorofila nos océanos.  As zonas vermellas indican unha alta concentración de fitoplancto e as zonas azuis indican unha baixa concentración. Créditos: NASA e SeaWiFs 

QUE INTERESES TIÑA CANDO ERA 
PEQUENO? 
Sempre me interesou a natureza.  De neno, 
gustábame ir de sendeirismo coa miña 
familia e cazar insectos cos meus irmáns.  De 
adolescente, preocupábame pola protección e 
a conservación medioambientais. 

QUEN O INSPIROU A SER 
CIENTÍFICO? 
Cando me criei non había científicos na miña 
familia, así que non estaba realmente entre 
as miñas opcións.  Despois, meu irmán maior 
comezou a estudar un grao avanzado, o que me 
fixo considerar unha educación superior.  Máis 
adiante, sentinme inspirado polo profundo 
coñecemento dos meus profesores de 
Xeociencia, como Tom Webb da Universidade 
de Brown ou Wally Broecker da Universidade 

de Columbia. 

CALES CONSIDERA QUE SON AS 
CUALIDADES PERSOAIS QUE O 
FIXERON SER UN CIENTÍFICO DE 
ÉXITO?
A perseveranza é crucial.  Thomas Edison dicía 
que «un xenio é 1 por cento de inspiración e 99 
por centro de transpiración», e a perseveranza 
foi probablemente o motivo máis importante 
detrás dos meus logros.  A miúdo a sorte 
tamén xoga o seu papel, pero é necesario ser 
persistente para ser afortunado. 

COMO SUPERA OS OBSTÁCULOS NO 
TRABALLO?
Unha vez máis, con perseveranza.  Adico tanto 
tempo e esforzo como podo a un problema, 
e moitas veces aprendo dos que teño ao meu 

redor.  Se considero que xa avancei tanto como 
podía, fago unha pausa e retomo o problema 
despois dun tempo.  Moitas veces consigo 
superar os obstáculos despois de facer este 
proceso varias veces, aínda que pode levarme 
un tempo!

CALES SON OS LOGROS DA SÚA 
CARREIRA DOS QUE SE SINTE MÁIS 
ORGULLOSO ATA O MOMENTO?
O que me fai sentir máis orgulloso son as 
publicacións dirixidas polos meus estudantes.  
Tamén me sinto orgulloso das oportunidades 
que me brindan como docente invitado.  En 
anteriores períodos sabáticos, levei a cabo 
investigacións en Sydney, Hobart, Toquio e 
Oxford. 

COMO SE CONVERTEU KATSUMI 

EN BIOXEOQUÍMICO OCEÁNICO?



COÑECEMENTO 
1. Que é o fitoplancto?
2. Cal é o ciclo global do carbono oceánico? 

COMPRENSIÓN 
3.  Podes explicar a importancia do bombeo biolóxico no contexto do 

cambio climático global?
4.  Por que é máis sinxelo crear modelos de procesos físicos e químicos que 

de procesos biolóxicos? 

APLICACIÓN 
5.  A temperatura dos océanos está aumentando co cambio climático.  

Que efecto cres que tería isto no bombeo biolóxico?
6.  Moitos científicos sosteñen que os océanos son máis importantes que 

as árbores á hora de reter o carbono.  Cales pensas que son os motivos 
polos que isto podería ser así? 

ANÁLISE 
7.  Por que motivo cres que se segue a utilizar a relación de Redfield nos 

modelos oceanográficos, se xa se sabe que se trata dunha simplificación 
excesiva?

8.  Como consideras que pode afectar o zooplancto (que come fitoplancto) 
á relación C:N:P do fitoplancto?

9.  Katsumi menciona o uso de datos de satélite para complementar os 
seus modelos.  En que medida consideras que esta información podería 
mellorar os seus modelos? 

AVALIACIÓN 
10.  As investigacións de Katsumi indican que é posíbel que o bombeo 

biolóxico non se debilite tanto como se pensaba anteriormente.  
Consideras que isto significa que o mundo se pode relaxar á hora de 
abordar o cambio climático?

TEMAS DE DEBATE 

•  O Departamento de Ciencias da Terra e Medioambientais 
da Universidade de Minesota conta cunha serie de 
iniciativas de divulgación como simposios de estudantes, 
recursos dispoñibles publicamente ou proxectos de cara 
ao público que combinan ciencia e arte. Aquí tes máis 
información: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Este artigo na NASA proporciona información xeral 
sobre o fitoplancto e a súa importancia, incluíndo como se 
pode facer un seguimento de comunidades de fitoplancto 
utilizando os satélites: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Este vídeo proporciona información xeral sobre o concepto 
da fertilización con ferro, unha técnica suxerida, un pouco 
controvertida, para aportar nutrientes adicionais ao 
fitoplancto e así fomentar a retención de carbono: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

MÁIS RECURSOS 

BIOXEOQUÍMICA 

OCEÁNICA 

CO PROFESOR 

UNIVERSITARIO 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Utilizando o teu propio coñecemento e o que aprendiches 
neste artigo, debuxa un diagrama do ciclo global do carbono 
oceánico.  Fai o diagrama do xeito máis claro e interesante 
posíbel.  Asegúrate de incluír:

• Fotosíntese
• Cadeas alimentarias
• Augas superficiais e augas profundas 
• Sedimento mariño
• Carbono atmosférico
• Emisións de carbono 
 
Cando remates o teu diagrama, busca algúns exemplos en 
liña. Inclúen algún elemento que ti non incluíches?  Podes 
complementar o teu diagrama con algo novo que aprenderas? 

Se tes tempo, pensa en como serían outros ciclos de 
nutrientes oceánicos.  Que elementos incluiría o ciclo global 
de nitróxeno oceánico?  Que efecto terían as actividades 
humanas nel? 

ACTIVIDADES QUE SE PODEN 

FACER EN CASA OU NA AULA

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Ilustración sobre como os cambios futuros nos océanos afectarán á relación C:N:P do fitoplancto.  Por exemplo, a presenza de fitoplancto verase reducida (debido á estratificación) a 
una capa oceánica superior, máis delgada e iluminada polo sol, polo que terá máis exposición á luz.  Cando o fitoplancto recibe máis luz (4), pode facer a fotosíntese máis rápido (máis 

carbono) e/ou necesita menos clorofila (menos nitróxeno) e polo tanto faise máis rico en carbono. 

Katsumi facendo unha presentación sobre a relación C:N:P no fitoplancto en Sydney, Australia. 

Créditos: NASA 

Katsumi instalando una estación climática na azotea dun edificio. 
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